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2- Definição/conceito 
O termo tuberculose (TB) descreve uma gama de sinais e sintomas 
causados pelo Mycobacterium tuberculosis ou, menos comumente, pelo 
M. bovis. As doenças causadas pelas outras espécies devem ser 
denominadas de micobacterioses. 

 

3- Etiologia 
As micobactérias são bacilos pequenos, em formato de bastões, 
aeróbicos, não formadores de esporos. Quando coradas pela fucsina, 
ficam resistentes ao agente álcool-ácido de descoloração, daí o nome 
bacilo álcool-ácido-resistente (BAAR). A maioria das micobactérias 
cresce lentamente. É aeróbio obrigatório e um parasita intracelular 
facultativo. O complexo M. tuberculosis compreende sete espécies do 
gênero Mycobacterium (tuberculosis, bovis, africanum, canetti, caprae, 
microtipinnipedii), família Mycobacteriaceae, da ordem 
Actinomycetales. A espécie M. tuberculosis causa a grande maioria das 
tuberculoses em humanos (Fitzgerald et al., 2010) (1). A maioria dos 
casos novos surge após 12 meses da infecção inicial. 

 

4- Importância do tema e aspectos epidemiológicos: 
 

Apesar de ser doença curável desde os anos 50, ainda é um grave problema 
de saúde pública mundial. A maioria dos casos se encontra nas regiões da 
Ásia e África, enquanto as regiões do Mediterrâneo Oriental, Europa e 
Américas possuem os menores percentuais. 



Em 2010, foram registrados 8,8 milhões de casos novos de TB no mundo, 
com 1,4 milhões de óbitos, incluindo 350.000 indivíduos com sorologia 
positiva para HIV (2,3). 

 Em 2007, o Brasil ocupava a 19ª posição no ranking mundial, em 
número de casos e a 104ª posição em relação ao coeficiente de 
incidência (4). Atinge todos os grupos etários, com maior predomínio do 
sexo masculino, entre 15-54 anos. A doença esteve controlada durante 
décadas nas nações mais ricas, mas voltou a crescer nessas regiões, 
principalmente nos EUA, a partir de 1985, quando a epidemia de AIDS 
começou a aparecer. A TB é a 2ª causa mais comum de morte associada 
a um agente infeccioso, logo após o HIV/AIDS. É doença de notificação 
compulsória. 

 

 
5- Quadro clínico 

A tuberculose primária ocorre durante a primo-infecção; 5% dos 
primoinfectados podem ter a doença, em período de 2 anos. Mais 
comum em crianças, sob forma insidiosa. O exame físico é inespecífico. 
Tuberculose pulmonar pós-primária: mais comum no adolescente e 
adulto jovem. Pode ser assintomática Kline et al.,1995)(5) e ser 
diagnosticada por alteração do padrão radiológico. Entretanto, até 15% 
dos casos de TB pulmonar não apresentam alterações radiológicas, 
principalmente em pacientes imunodeprimidos. Pode cursar também 
com anorexia, perda de peso, tremores, mal estar, febre baixa 
vespertina, sudorese noturna e tosse produtiva. Pode haver dor torácica 
e escarros hemoptoicos. De todas as formas clínicas da TB, a pulmonar 
é a mais comum, e em maiores de 15 anos, ocorre em 80% dos casos. 
Tuberculose miliar, na qual existe disseminação hematogênica com 
acometimento sistêmico, é forma grave, com toxemia importante. O 
nome é dado pelo aspecto radiológico pulmonar, e ocorre em 1% de 
indivíduos HIV negativos e em até 10% dos HIV + em fase avançada de 
imunossupressão. O quadro clínico pode apresentar hepatomegalia 
(35% dos casos), alterações do sistema nervoso central (30% dos casos) 
e alterações cutâneas.  

 

6- Diagnóstico: clínico e laboratorial 



O diagnóstico clínico é baseado na epidemiologia, anamnese e 
exame físico. A confirmação dos casos pela baciloscopia é de 
fundamental importância para a vigilância epidemiológica, pois 
identifica a fonte que elimina os bacilos, além de permitir que sejam 
tomadas as medidas necessárias para reduzir a transmissão o mais 
precocemente possível. A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente 
(BAAR) pelo método de Ziehl-Nielsen é a técnica mais usada no 
Brasil. A baciloscopia deve ser feita em todo sintomático respiratório 
(tosse e expectoração por três semanas ou mais), com duas amostras 
de escarro, pelo menos. O controle bacteriológico deve ser 
preferencialmente mensal, e obrigatório ao final dos 2º, 4º e 6º meses 
de tratamento. Exames de cultura, métodos de imagem (radiografia 
simples e tomografia computadorizada de tórax) e prova 
tuberculínica também são importantes. A cultura é método de 
elevada sensibilidade e especificidade no diagnóstico de TB; em caso 
de baciloscopia negativa, a cultura de escarro pode aumentar em até 
30% o diagnóstico bacteriológico da doença. Para os pacientes co-
infectados (AIDS&TB), indica-se a cultura, identificação da 
micobactéria e teste de sensibilidade aos medicamentos. O exame de 
cultura e o teste de sensibilidade também devem ser solicitados para 
todo paciente que mantenha baciloscopia positiva ao fim do 2º mês 
de tratamento, retratamento após abandono de tratamento e falência 
do esquema em uso. A identificação da espécie é feita por métodos 
bioquímicos e fenotípicos, e também através de técnicas moleculares. 
A broncoscopia é útil, principalmente quando a baciloscopia é 
negativa, ou quando existe suspeita de outra doença que não 
tuberculose. A prova tuberculínica positiva indica infecção, não 
sendo suficiente para diagnosticar TB doença. Todo paciente com 
TB deve ser submetido à sorologia anti-HIV, após o seu 
consentimento. Diagnóstico diferencial: pneumonias bacterianas, 
micoses pulmonares (paracoccidioidomicose, criptococose, 
histoplasmose), neoplasias pulmonares e sarcoidose, principalmente.  

 

7- Tratamento 
O tratamento requer tomada regular e diária de medicamentos por 
seis meses. Entretanto, pacientes que fazem tratamento auto-



administrado tendem a não mais seguir essa orientação, pois se 
sentem “curados”. Assim, desde 1995 a OMS recomenda o 
tratamento diretamente supervisionado, o DOT (directly observed 
treatment). Taxas de cura inferiores à meta preconizada pela OMS de 
85% e taxa de abandono superior a 5% mostraram a necessidade do 
DOT. O tratamento supervisionado deverá ser oferecido a todos os 
pacientes, mas principalmente aos bacilíferos, alcoolistas, os que já 
abandonaram o tratamento previamente, drogaditos, moradores de 
rua, co-infectados (TB & HIV) e população carcerária. A adesão é o 
ponto fundamental no tratamento da TB, no controle da 
disseminação da doença, na cura e no impedimento da resistência 
bacteriana secundária. 
Em 2009, o Programa Nacional de Controle de Tuberculose, junto 
com o seu Comitê Técnico Assessor reviu o tratamento de TB no 
Brasil e o fármaco etambutol (E) foi introduzido como 4ª droga na 
fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses), devido à 
constatação do aumento da resistência primária à isoniazida-H (de 
4,4% para 6,0%) e à resistência primária à isoniazida associada à 
rifampicina-R (de 1,1% para 1,4%), observado entre 2007-2008, 
quando os dados foram comparados ao I inquérito nacional de 
resistência aos fármacos anti-TB, realizado entre 1995 a 1997(6). 
Cada comprimido de RHZE tem a dose fixa de 150 mg de R, 75 mg 
de H, 400 mg de Z e 275 mg de E. Os medicamentos devem ser 
tomados preferencialmente em jejum (1 h antes ou 2 h após o café da 
manhã) e, em caso de intolerância digestiva, junto com uma refeição. 
Na suspeita de falência ao esquema básico, o tratamento deve ser 
mantido até que o paciente seja encaminhado a um Centro de 
Referência e que os testes de cultura, com identificação da espécie de 
M. tuberculosis e o teste de sensibilidade mostrem as drogas que 
deverão ser usadas.  
 TB monorresistente: existe resistência a um fármaco. 
 TB polirresistente: existe resistência a mais de um fármaco, que 
não H e R. 
 TB multirresistente: resistência simultânea a, pelo menos, H e R.    
TB com resistência extensiva aos fármacos: resistência à H e R,  
acrescida de resistência a uma fluoroquinolona e a um medicamento 
injetável de 2ª linha (amicacina, canamicina ou capreomicina). 



 
 O melhor esquema de tratamento de TB deve ter atividade 
bactericida precoce (matar o maior número de bacilos o mais 
rapidamente possível), ser capaz de prevenir a emergência de bacilos 
resistentes (bacilos naturalmente resistentes a um fármaco podem ser 
sensíveis a outro, por isso o uso de 4 drogas) e ter atividade 
esterilizante (capacidade de eliminar virtualmente todos os bacilos de 
uma lesão).  
Os medicamentos de maior atividade bactericida precoce são H, R e 
S (estreptomicina), além de possuírem as outras propriedades. A R é 
a de maior poder esterilizante. As drogas H e R são ativas em todas 
as populações bacilíferas sensíveis (intracavitárias, nos granulomas e 
intracelulares). A pirazinamida (Z) é bactericida só em meio ácido 
(intracelular ou no interior dos granulomas). S é bactericida contra os 
bacilos de multiplicação rápida (dentro das cavidades pulmonares). 
Apesar de E ser bacteriostático, ele é usado juntamente com os 
outros, para evitar a emergência de bacilos resistentes. O tratamento 
é feito com RHZE por 2 meses e por RH por mais 4 meses. O 
tratamento da multirresistência deve ser feito com, pelo menos, 
quatro drogas efetivas, preferencialmente não usadas anteriormente. 
Os medicamentos de TB são divididos em cinco grupos. As drogas 
do grupo 1 são: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. 
As drogas do grupo 2 (medicamentos injetáveis) são: estreptomicina 
(1ª linha), amicacina, canamicina e capreomicina (2ª linha). O grupo 
3 é formado pelas fluoroquinolonas: ofloxacina, levofloxacina e 
moxifloxacina. O grupo 4 é formado por medicamentos orais de 2ª 
linha: terizidona ou cicloserina, etionamida ou prationamida e ácido 
paraminossalicílico (PAS). O grupo 5 é composto por medicamentos 
de menor eficácia: clofazimida, linezolida, amoxacilina/clavulanato, 
tiacetazona, imipenem, isoniazida em altas doses e claritromicina. O 
tratamento da TB multirresistente (TB-MDR) deve ser feito por 18 a 
24 meses, na dependência da curva da negativação bacteriológica, 
melhora clínica e radiológica. Pacientes que não evoluem bem em 
seis meses apresentam risco de falência. Casos de TB 
extensivamente resistentes (TB-XDR) têm sido relatados no mundo 
todo, na estimativa de 10% dos casos de TB-MDR.  



Alguns grupos populacionais têm maior chance de toxicidade ao 
tratamento de TB: pessoas com mais de 60 anos, alcoolistas, 
desnutridos graves, co-infectados com HIV, uso concomitante de 
anticonvulsivantes, pessoas com alterações e/ou doenças hepáticas. 
As alterações adversas mais comuns com RR, HH e ZZ são: 
mudança da coloração da urina (100%), intolerância gástrica (40%), 
alterações cutâneas (20%), icterícia (15%) e dores articulares (4%). 
Se ocorrer uma reação de hipersensibilidade grave (ex: 
plaquetopenia, anemia hemolítica, insuficiência renal, etc.), o 
medicamento suspeito não poderá ser reintroduzido. 
Caso novo ou virgem de tratamento: paciente nunca se tratou ou o 
fez por até 30 dias; retratamento ou tratamento anterior: paciente 
já tratado para TB por mais de 30 dias, que venha a precisar de novo 
tratamento, por recidiva após cura ou retorno após abandono; nesse 
caso, a doença deve ser confirmada por nova investigação, com 
baciloscopia, cultura, identificação e teste de sensibilidade, antes da 
reintrodução do esquema básico; falência:- positividade do escarro 
ao final de tratamento; - pacientes fortemente positivos no início de 
tratamento (BK ++ ou +++), que mantêm isso até o 4º mês; - 
pacientes que tiveram negativação do escarro, e voltam a positivar o 
BK por dois meses consecutivos, a partir do 4º mês 

 

9- Prevenção/profilaxia: 
A prevenção é feita através da vacinação com BCG (bacilo de 
Calmette-Guérin), busca ativa dos sintomáticos respiratórios 
(pacientes com tosse há mais de três semanas) e da quimioprofilaxia 
(tratamento da infecção latente). A prevenção da infecção latente ou 
quimioprofilaxia (QP) primária é feita com H por três meses, em 
recém-nascidos cohabitantes de casos bacilíferos, em crianças 
menores que 5 anos, assintomáticas e reatoras ao teste tuberculínico, 
e em indivíduos HIV+ nas situações: -reatores à prova tuberculínica; 
- não reatores, com CD4<300 ou linfócitos totais <100; - 
comunicantes de pacientes bacilíferos. 
 O tratamento da infecção latente ou QP secundária, feito com 300 
mg de H por 6 meses, reduz o risco de adoecimento em 60% a 90% 
dos casos.  



A vacinação BCG protege contra as formas graves de TB, 
decorrentes da primo-infecção, e é indicada desde o nascimento aos 
4 anos de idade. 
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